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De nieuwe 3D FabriGear 400 MK II die sinds maart operationeel is bij Zantech in 

Oss is de eerste van deze nieuwe generatie buislasers die door Mazak in Europa is 

geïnstalleerd. Groter, sneller, minder energieverbruik en minder afval is een aantal 

trefwoorden waarmee deze machine kan worden gekarakteriseerd.
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Het grotere formaat was voor Zantech een van 

de motieven voor de aanschaf van de nieuwe 

FabriGear 400 MK II buislaser. Waar de oudere 

300-versie buizen en profielen tot lengtes van 

6,5 m en diameters tot 265 mm kon bewerken 

daar reiken de mogelijkheden van de nieuwe 

machine tot lengtes van 15 m en diameters tot 

406 mm. “We merken een verschuiving in de 

markt naar net iets groter en daar kunnen we 

met de FabriGear 400 uitstekend uit de voe-

ten”, stelt directeur Bart van der Zande vast. 

Dankzij het hogere vermogen van 4 kW kunnen 

tegelijkertijd ook grotere wanddiktes worden 

bewerkt. Rechtstandig tot 20 mm in staal, in 

aluminium en roestvaststaal iets minder.

Herstartfunctie
Maar het grotere formaat is voor Van der Zande 

maar een van de charmes van de FabriGear 400 

MK II. Ook qua snelheid zijn de mogelijkheden 

op een hoger plan gebracht. Onder meer door 

het hiervoor genoemde hogere vermogen van 

4 kW, maar eveneens door verbeteringen in de 

aansturing van de machine. “Voor de FabriGear 

400 MK II is een compleet nieuwe besturing 

ontwikkeld”, leggen sales manager Benelux Luc 

Creemers en sales engineer Herbert Wiezer uit, 

beiden werkzaam op het Benelux-kantoor van 

Yamazaki Mazak in Leuven (B). Die nieuwe be-

sturing wordt door het bedrijf omschreven als 

‘een Fanuc-besturing met Mazak-saus’.

De software is bovendien uitgebreid met een 

aantal opties om snelheid en rendement op te 

krikken en om uitvalpercentages omlaag te 

brengen. Zo beschikt de software over een her-

startfunctie. Van der Zande: “Als er in het verle-

den iets mis ging was het product verloren. 

Dankzij de herstartfunctie kunnen we het pro-

ces na het verhelpen van de storing weer op-

starten vanaf het punt waar het fout ging.” Dat 

scheelt dus direct in uitval en materiaalverbruik.

Bovendien zijn de snijparameters nu direct 

zichtbaar aan de machine en kunnen daar zo 

nodig ook worden aangepast. Dat kan bijvoor-

beeld aan de orde zijn wanneer er sprake is van 

diktevariaties in de wand van de buis, van vari-

aties in een lasnaad of van roestvlekken die de 

absorptie van het laserlicht nadelig beïnvloe-

den. “Vroeger moest de operator dan terug 

naar de werkvoorbereiding om daar de para-

meters aan te laten passen, nu kan hij direct 

aan de machine wijzigingen aanbrengen als hij 

Tappen tot M12 
op grote buislaser

De FabriGear 400 MK II in volle lengte bij Zantech. Op de voorgrond de aanvoerlijn voor buizen en profielen tot een lengte van 15 m (foto’s: Marian Oosterink)

Het linker gedeelte, voor de aanvoer van korte buisdelen vanaf een lengte van 700 mm tot 6 m. Op die manier 

kan de hoeveelheid reststukken aanzienlijk worden beperkt

Dankzij de tapunit waarmee de FabriGear 400 MK II is uitgerust, met plaats voor zes tapgereedschappen, kan 

veel extra handling worden vermeden (foto: Mazak)
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